
Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

1 10.01.2023 14:04 Гражданско дело 
20224430106392/05.12

Биляна Великова Видолова Съдия-докладчикът е обявявал 
нееднократно и по всяко разпределено му 
дело със страна –*** /напр. граждански дела 
2676/2015г., 2697/2015г., 3101/2016г., 
2677/2015г., 6781/2018г. и мн.др. /, 
обстоятелството, че с ответника, който е и 
***, се намира в много добри приятелски и 
колегиални отношения, поради което не би 
могъл обективно и безпристрастно да реши 
възникналия правен спор

ГЕОРГИ ИЛИАНОВ 
АЛИПИЕВ

2 10.01.2023 16:50 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Красимир Маринов Димитров Видно от допълнителна молба от дата 
25.07.2022г., частният тъжител е поискал 
отвод на всички съдии при РС-Плевен, като 
се е мотивирал, че от една страна, води 
конкретно гражданско дело срещу РС-
Плевен и че в тази връзка, е налице 
своеобразен конфликт на интереси, а от 
друга - че подсъдимият ***, като служител 
на Затвора-Плевен, се ползва с влияние над 
магистратите от РС-Плевен. 
Към настоящия момент съдията-докладчик 
Красимир Димитров няма изградени 
никакви лични отношения с подсъдимия 
***, за да се обсъжда каквото и да било 
влияние в случая, но в същото време 
частният тъжител е изразил подозрение към 
обективността и безпристрастността на 
съдиите в РС-Плевен и независимо доколко 
това подозрение е състоятелно, все пак не 
следва у страните по делата да се оставя 
убеждение за това, че е необезпечено 
правото им на справедлив процес, от 
безпристрастен съд. 

Димитър Христофоров Кирилов

Регистър на отводите и самоотводите



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

3 11.01.2023 14:53 Гражданско дело 
20234430100142/10.01

Зорница Димитрова Димитрова 
Банкова

Определящо е, че съдията – докладчик е в 
приятелски отношения със семейството на 
ищеца, от дълги години, които продължават 
и към настоящия момент, като ходят и 
заедно по организирани екскурзии семейно 
със страна по делото.

Ана Иванова Илиева

4 12.01.2023 16:05 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано по 
повод внесена от Г.В.В. тъжба против 
И.Ц.К. в от гр. Плевен.
Делото е с местна и родова подсъдност на 
Плевенски районен съд.
Съдията-докладчик в процеса на подготовка 
на съдебно заседание, след като се запозна с 
материалите по делото, констатира 
следното:
С молба вх. №18021/25.07.2022г. по 
входящия регистър на РС-Плевен, 
тъжителят В. е поискал отвод на всички 
съдии при РС-Плевен по следните причини: 
Районен съд Плевен е страна по образувано 
по негова инициатива гр.д. №178/2022г. по 
описа на същия съд и поради това е налице 
своеобразен „конфликт на интереси, както и 
че подсъдимият в настоящото производство 
***., като ****** в Затвора Плевен, се 
ползва с влияние над магистратите от РС-
Плевен. 
В образуваното пред РС-Плевен 
гр.д.№178/2022г. по описа на същия съд, 
ответника по подадената искова молба се 
явява работодател на съдията-докладчик по 
настоящото дело. У частният тъжител Г.В. 
съществува подозрение към обективността и 
безпристрастността на съдиите в РС-Плевен 
и независимо доколко това подобрение е 

Дария Иванова Митева 
Маринова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

5 17.01.2023 08:58 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Дария Иванова Митева Маринова Съдебното производство е образувано по 
повод внесена частна тъжба от частния 
тъжител Г.В.В, с ЕГН: 
**********/понастоящем изтърпяващ 
наказание лишаване от свобода в Затвора-
Плевен/ срещу подсъдимия И.Ц.К. с адрес 
Затвора-Плевен.
Делото е с местна и родова подсъдност на 
ПлРС.
Съдията-докладчик, след като се запозна с 
материалите по делото намира, че е налице 
хипотезата на чл.29, ал.2 от НПК за 
отвеждането му от разглеждане на делото по 
следните съображения:
Видно от допълнителна молба от дата 
25.07.2022г., частният тъжител е поискал 
отвод на всички съдии при РС-Плевен, като 
се е мотивирал, че от една страна, води 
конкретно гражданско дело срещу РС-
Плевен и че в тази връзка, е налице 
своеобразен конфликт на интереси, а от 
друга – че подсъдимият И.Ц.К. като 
служител на Затвора-Плевен, се ползва с 
влияние над магистратите от РС-Плевен.
Към настоящия момент съдията-докладчик 
Д.М€ няма изградени никакви лични 
отношения с подсъдимия И.Ц.К. за да се 
обсъжда каквото и да било влияние в 
случая, но в същото време частният тъжител 

Валери Цветанов Цветанов



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

6 17.01.2023 15:27 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Валери Цветанов Цветанов Към настоящия момент съдията-докладчик 
Валери Цветанов няма
изградени никакви лични отношения с 
подсъдимия К., за да се
обсъжда каквото и да било влияние в 
случая, но в същото време частният
тъжител е изразил подозрение към 
обективността и безпристрастността на
съдиите в РС-Плевен и независимо доколко 
това подозрение е състоятелно,
все пак не следва у страните по делата да се 
оставя убеждение за това, че е
необезпечено правото им на справедлив 
процес, от безпристрастен съд. Още
повече, че частният тъжител е водил и други 
НЧХ-дела пред РС-Плевен, по
едно от които настоящият съдия-докладчик 
се е отвел, тъй като е заведено
срещу П.П – съпруга на съдия П. от
РС-Плевен. Обезпечаването на условията за 
обективно разглеждане и
решаване на правния спор, с който е сезиран 
съда, предпоставя
самоотвеждане на съдията-докладчик и 
докладване на делото на
Председателя на РС-гр. Плевен за 
своевременно определяне на нов
докладчик.
1

Венелин Димитров Николаев



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

7 18.01.2023 11:35 Гражданско дело 
20224430106392/05.12

Силвия Георгиева Даскалова Настоящият съдия-докладчик многократно 
се е отвеждал и от други дела, по които 
страна е ищецът, поради многократно 
изразявани от него съмнения в 
професионализма, компетентността и 
безпристрастността на съдиите  от района на 
Окръжен съд-Плевен. Същевременно, 
съпругът на съдията-докладчик е 
постановил присъда от 24.01.2018г. по 
НЧХД 2604/2017г. по описа на РС-Плевен, 
като делото е водено между същите страни. 
След постановяване на присъдата, ищецът 
многократно в писмен вид е отправял 
обидни квалификации към съпруга на 
съдията-докладчик. 



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

8 18.01.2023 15:01 Наказателно дело 
20224430200224/04.02

Светослава  Михайлова Цонева Наказателното производство е образувано 
въз основа на внесена от Г.В.В., изтърпяващ 
наказание лишаване от свобода в ЗАТВОРА 
Ловеч. тъжба против В.В. И, А.Г.И, С. – 
инспектор социални дейности в Затвора, 
Н.Б, С.Ш и още две неустановени лица, но 
посочени като служители на Затвора П.
С Протокол от 18.01.2023. на Председателя 
на Районен съд Плевен, след отвод на 
предходните докладчици по делото, същото 
е  разпределено на съдия С.Ц.
Делото е местно и родово подсъдно на 
Районен съд Плевен.
В процеса на подготовка на съдебното 
заседание съдията докладчик, констатира 
следното:
С молба от  вх. № 18021/25.07.2022г по 
входящия регистър на Районен съд Плевен, 
тъжителят Вълев е поискал отвод на всички 
съдии при РС- ПЛЕВЕН по следните 
причини: Районен съд Плевен е страна по 
образувано по негова инициатива 
гражданско дело № 178/2022 година по 
описа на същия съд и поради това е налице 
своеобразен „конфликт на интереси“.
Съдията докладчик по делото не познава 
тъжителя, нито посочените в тъжбата в 
качеството на подсъдими лица.
В образуваното пред РС – Плевен Гр. Д № 

Чавдар  Иванов Попов

9 18.01.2023 15:01 Наказателно дело 
20224430200224/04.02

Радостина Ташева Гергичанова Тъжителят по делото е поискал отвод на 
всички съдии от РС-Плевен, което 
обстоятелство предпоставя възможен 
конфликт на интереси, които по естеството 
си указват на пряка или косвена 
предубеденост на съдията от изхода на 
делото.

Светослава  Михайлова Цонева



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

10 18.01.2023 16:13 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Венелин Димитров Николаев Съдията докладчик по делото не познава 
подсъдимия **** – служител в **** и няма 
изградени  лични отношения  с него.
 В образуваното пред РС- Плевен 
гражданско дело №***/2022г. по описа на 
същия съд, ответника по  подадената искова 
молба се явява работодател на съдията – 
докладчик по настоящото дело.  
 Предвид принадлежността на съдията-
докладчик към състава на Районен съд 
Плевен, срещу когото е предявен искът, са 
налице обстоятелства, които може да 
породят съмнение в обективността и 
безпристрастността на съда при 
разглеждане на делото, поради което съдия 
**** следва да се отведе от разглеждане на 
настоящето дело. 

Биляна Великова Видолова

11 18.01.2023 16:27 Гражданско дело 
20224430106392/05.12

Ася Трифонова Ширкова чл.22, ал.1, т.6 от ГПК Ана Иванова Илиева

12 18.01.2023 17:20 Гражданско дело 
20234430100205/16.01

Дияна Атанасова Николова чл.22, ал.1, т.6 от ГПК Ралица Ангелова Маринска 
Ангелова

13 18.01.2023 17:33 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Биляна Великова Видолова Докладчикът е част от състава на съда, 
срещу който частния тъжител води 
гражданско дело.

ГЕОРГИ ИЛИАНОВ 
АЛИПИЕВ



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

14 19.01.2023 12:59 Наказателно дело 
20224430200718/13.04

Светослава  Михайлова Цонева Наказателното производство е образувано 
въз основа на внесена от ******, 
понастоящем изтърпяващ наказание 
лишаване от свобода в ЗАТВОРА П., тъжба 
против Г.В.В, понастоящем изтърпяващ 
наказание лишаване от свобода в Затвора 
град Л.
С Протокол от 23.12.2022 на Председателя 
на Районен съд Плевен, след отвод на 
предходните докладчици по делото, същото 
е  разпределено на съдия С.Ц
Делото е местно и родово подсъдно на 
Районен съд Плевен.
В процеса на подготовка на съдебното 
заседание съдията докладчик, констатира 
следното:
НЧХД № 718 от 2022 година по описа на 
Районен съд Плевен е образувано въз основа  
на депозирана в Районен съд - Плевен по 
жалба/ тъжба/ с входящ № 10169 от 
28.04.2022 година, в която С. И изписал ,че 
Г.В.В  „подкупвал свидетели като К.С.Й, 
брат му М.С.Й и най-ближния му приятел 
М.С.С“. Въз основа на тези изявления на 
******* въз основа тъжба от Г.В.В, в 
Районен съд Плевен е образувано НЧХД № 
1628/2022 година по описа на същия съд за 
извършено спрямо него престъпление по чл. 
148 ал. 2 предложение 2 от НК във вр. с чл. 

Теодора Начева Петкова

15 19.01.2023 14:46 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

ГЕОРГИ ИЛИАНОВ АЛИПИЕВ чл.29, ал.2 от НПК Вера Светославова Найденова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

16 20.01.2023 15:15 Наказателно дело 
20224430200718/13.04

Теодора Начева Петкова Съдията-докладчик, след като се запозна с 
материалите по делото намира, че е налице 
хипотезата на чл.29, ал.2 от НПК за 
отвеждането му от разглеждане на делото по 
следните съображения:
На съдията-докладчик Теодора Начева е 
служебно известно обстоятелството, че с 
тъжба вх. № 17663/20.07.2022г по входящия 
регистър на Районен съд-Плевен, 
подсъдимият по настоящото дело Вълев е 
поискал отвод на всички съдии при РС-
Плевен, като по този начин същият 
недвусмислено е изразил подозрение към 
обективността и безпристрастността на 
съдиите в РС-Плевен. 
Към настоящия момент съдията-докладчик 
Теодора Начева няма изградени никакви 
лични отношения със страните, за да се 
обсъжда подозрение към обективността и 
безпристрастността й, но независимо 
доколко това подозрение е състоятелно, все 
пак не следва у страните по делата да се 
оставя убеждение за това, че е необезпечено 
правото им на справедлив процес, от 
безпристрастен съд. Още повече, че 
подсъдимият **** е водил и други НЧХ-
дела пред РС-Плевен като частен тъжител, 
по едно от които настоящият съдия-
докладчик е прекратил наказателното 

Дария Иванова Митева 
Маринова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

17 24.01.2023 13:00 Наказателно дело 
20224430200718/13.04

Дария Иванова Митева Маринова На съдията-докладчик Д.М. е служебно 
известно обстоятелството, че с тъжба вх. № 
17663/20.07.2022г по входящия регистър на 
Районен съд-Плевен, подсъдимият по 
настоящото дело Г.В. е поискал отвод на 
всички съдии при РС-Плевен, като по този 
начин същият недвусмислено е изразил 
подозрение към обективността и 
безпристрастността на съдиите в РС-
Плевен. 
Към настоящия момент съдията-докладчик 
Д.М. няма изградени никакви лични 
отношения със страните, за да се обсъжда 
подозрение към обективността и 
безпристрастността й, но независимо  
доколко това подозрение е състоятелно, все 
пак не следва у страните по делата да се 
оставя убеждение за това, че е необезпечено 
правото им на справедлив процес, от 
безпристрастен съд. 
Още повече, че подсъдимиятГ.В. е водил и 
други НЧХ-дела пред РС-Плевен като 
частен тъжител, по едно от които 
настоящият съдия-докладчик е прекратил 
наказателното производство, а именно по 
НЧХД №2061/2022г. по описа на РС-Плевен 
и друго – НЧХД №1671/2022г. по описа на 
същия съд, по което съдия М.се е отвела, 
тъй като е заведено срещу П.Г.П. – съпруга 

Красимир Маринов Димитров

18 24.01.2023 16:11 Гражданско дело 
20234430100012/03.01

Милена Светлозарова Томова Съдията-докладчик приема, че с оглед на 
това, че работи в РС-Плевен, който се явява 
страна по предявен от ищеца граждански 
иск, налице е обективна причина за 
възникване на съмнения в безпристрастното 
решаване на спора, в каквато насока е 
направеното от ищеца изявление.

Зорница Димитрова Димитрова 
Банкова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

19 25.01.2023 11:30 Наказателно дело 
20234430200023/05.01

Асен Иванов Даскалов На основание чл.29 ал.2 НПК съдебния 
състав с Председател Ас.Д. и съдебни 
заседатели В.Ц. и К.А. се отвеждат от 
разглеждане на делото, поради неодобрение 
на Споразумението между РП-плевен, 
представлявана от прокурора В.П. и 
адв.Х.Б., като защитник на подсъдимия 
Пл.С.

Теодора Начева Петкова

20 25.01.2023 13:50 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Вера Светославова Найденова На съдията-докладчик е известно, че 
частния тъжител е ищец по гр.д.№178/2022 
г. на ПлРС, водено срещу Районен съд 
Плевен, на който настоящия съдия-
докладчик е Административен ръководител. 
Посоченото дело е прекратено, но според 
настоящия съдия-докладчик 
прекратителното определение не е влязло в 
сила, тъй като подадената от ищеца жалба 
срещу него не е изпратена понастоящем на 
ОС Плевен.
При това положение, се поставя под въпрос 
безпристрастността на съдия, 
Административен ръководител и 
представляващ ответника по друго дело, 
заведено от тъжителя в настоящото 
производство. Следва да се вземе в предвид 
и обстоятелството, че и самия тъжител 
поставя този въпрос, искайки отвод на 
всички съдии от ПлРС. При така 
възникналото съмнение, и с оглед 
обезпечаване на условията за обективно 
разглеждане и решаване на правния спор, с 
който е сезиран съда, следва съдия-
докладчикът от ПлРС да се отведе от 
разглеждане на делото на основание чл.29, 
ал.2 от НПК. 
Воден от горното, и на основание чл.29, ал.2 
от НПК, съдията-докладчик

Ася Трифонова Ширкова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

21 25.01.2023 16:30 Наказателно дело 
20224430200718/13.04

Красимир Маринов Димитров С оглед изразено становище от страна на 
подсъдимия Г.В.В. в подадена 
допълнителна молба от дата 25.07.2022г. по 
НЧХД № 1691/2022 г. по описа на РС - 
Плевен, подсъдимият Вълев е поискал отвод 
на всички съдии при РС-Плевен, като се е 
мотивирал, че от една страна, води 
конкретно гражданско дело срещу РС-
Плевен и че в тази връзка, е налице 
своеобразен конфликт на интереси, а от 
друга - че подсъдимият И.Ц.К, като 
служител на Затвора-Плевен, се ползва с 
влияние над магистратите от РС-Плевен. 
С оглед гореизложеното съдия-докладчик 
Красимир Димитров счита, че към 
настоящия момент подсъдимият В. е 
изразил подозрение към обективността и 
безпристрастността на съдиите в РС-Плевен 
и независимо доколко това подозрение е 
състоятелно, все пак не следва у страните по 
делата да се оставя убеждение за това, че е 
необезпечено правото им на справедлив 
процес, от безпристрастен съд. 

Чавдар  Иванов Попов



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

22 26.01.2023 09:50 Наказателно дело 
20224430200224/04.02

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано по 
повод тъжба на Г. В. В. против В. В. И., А. 
Г. И., С. –*** в Затвора, Н. Б., С. Ш. и още 
две неустановени лица, но посочени като 
служители на Затвора Плевен.
Производството е местно и родово подсъдно 
на Плевенски районен съд.
Налице са основания за отвод на съдията – 
докладчик по настоящето производство. 
Тъжителят е осъден с присъда лишаване от 
свобода,която изтърпява в Затвора 
гр.Плевен. Тъжителят Г. В. през годините е 
подавал различни молби, свързани с 
изтърпяване на наказанията му, по които 
процесуален представител за МП е *** на 
съдията – докладчик по настоящето дело, 
която се явява и насрещна страна в тези 
производства. 
На следващо място, същият тъжител – Г. В. 
В. е подал тъжба и срещу *** на съдията – 
докладчик, П. Г. П., по повод на която 
тъжба е било образувано НЧХД № 
1671/2022г. по описа на ПлРС, от което 
разглеждане съдията – докладчик също се е 
самоотвел на основание чл.29, ал.1, т.7 от 
НПК.
Безспорно в случая е налице основателно 
съмнение в предубедеността на съдията- 
докладчик по делото. 

Димитър Христофоров Кирилов

23 26.01.2023 09:57 Наказателно дело 
20224430201387/20.07

Ася Трифонова Ширкова чл.29, ал.2 от НПК Мариана Костадинова Тодорова 
Досева

24 26.01.2023 11:35 Гражданско дело 
20234430100481/25.01

Христо Стефанов Томов чл.22, ал.1, т.6 от ГПК Силвия Георгиева Даскалова

25 26.01.2023 11:35 Гражданско дело 
20234430100481/25.01

Дияна Атанасова Николова чл.22 ал.1 т.6 ГПК Светла Илменова Замфирова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

26 26.01.2023 15:36 Наказателно дело 
20234430200177/24.01

Чавдар  Иванов Попов Наказателното производство е образувано 
въз основа на жалба на осн.чл.59 ЗАНН от 
„*** „ЕООД, гр.Плевен, ЕИК:***, със 
седалище и адрес на управление:***, 
представлявано от управителя К. Т., срещу 
Наказателно постановление № 72 от 
19.12.2022г. на ***на Община Плевен.
 Със същото Наказателното постановление, 
на „*** „ЕООД, гр.Плевен, ЕИК:***, със 
седалище и адрес на управление:***, 
представлявано от управителя К. Т. е 
наложено административно наказание – 
имуществена санкция в размер на 500 лв. за 
нарушение на чл.7, ал.3 от Наредба 
№32/2016г. на Общинския съвет гр.Плевен 
за изграждане на елементите на 
техническата инфраструктура на 
територията на Община Плевен – след като 
е отстранил авария на адрес –***, не е 
възстановил в 10 – дневен срок засегнатата 
от ремонта пътна инфраструктура в 
състоянието, в което е била преди него.
Предвид гореизложеното, съдията – 
докладчик намира за установено следното:
На 14.11.2019г. по НАХД №2240/2019г. по 
описа на Плевенски районен съд, със страна 
Община Плевен, представлявана от Г. Л. С. 
– редовно призован, чрез адвокат В. П., 
явява се лично и с адвокат В. П. – с 

Дария Иванова Митева 
Маринова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

27 26.01.2023 16:05 Наказателно дело 
20234430200188/24.01

Чавдар  Иванов Попов Наказателното производство е образувано 
въз основа на жалба на осн.чл.59 ЗАНН от 
„*** „ЕООД, гр.Плевен, ЕИК:***, със 
седалище и адрес на управление:***, 
представлявано от управителя К. Т., срещу 
Наказателно постановление № 83 от 
20.12.2022г. на ***на Община Плевен.
 Със същото Наказателното постановление, 
на „*** „ЕООД, гр.Плевен, ЕИК:***, със 
седалище и адрес на управление:***, 
представлявано от управителя К. Т. е 
наложено административно наказание – 
имуществена санкция в размер на 500 лв. за 
нарушение на чл.7, ал.3 от Наредба 
№32/2016г. на Общинския съвет гр.Плевен 
за изграждане на елементите на 
техническата инфраструктура на 
територията на Община Плевен – след като 
е отстранил авария на адрес –***, не е 
възстановил в 10 – дневен срок засегнатата 
от ремонта пътна инфраструктура в 
състоянието, в което е била преди него.
Предвид гореизложеното, съдията – 
докладчик намира за установено следното:
На 14.11.2019г. по НАХД №2240/2019г. по 
описа на Плевенски районен съд, със страна 
Община Плевен, представлявана от Г. Л. С. 
– редовно призован, чрез адвокат В. П., 
явява се лично и с адвокат В. П. – с 

Димитър Христофоров Кирилов



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

28 26.01.2023 17:14 Гражданско дело 
20234430100481/25.01

Силвия Георгиева Даскалова Настоящият съдия-докладчик многократно 
се е отвеждал и от други дела, по които 
страна е ищецът, поради многократно 
изразявани от него съмнения в 
професионализма, компетентността и 
безпристрастността на съдиите  от района на 
Окръжен съд-Плевен. Същевременно, 
съпругът на съдията-докладчик е 
постановил присъда от 24.01.2018г. по 
НЧХД 2604/2017г. по описа на РС-Плевен, 
като делото е водено между същите страни. 
След постановяване на присъдата, ищецът 
многократно в писмен вид е отправял 
обидни квалификации към съпруга на 
съдията-докладчик. 

Дияна Атанасова Николова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

29 27.01.2023 13:44 Наказателно дело 
20224430200718/13.04

Чавдар  Иванов Попов Съдебното производство е образувано по 
повод тъжба от С. А. И. против Г. В. В., 
понастоящем изтърпяващи наказание 
лишаване от свобода.
Производството е местно и родово подсъдно 
на Плевенски районен съд.
Налице са основания за отвод на съдията – 
докладчик по настоящето производство. 
Подсъдимият и тъжителят са осъдени с 
присъда лишаване от свобода,която 
изтърпяват в Затвора гр.Плевен. 
Подсъдимият Г. В. през годините е подавал 
различни молби, свързани с изтърпяване на 
наказанията му, по които процесуален 
представител за МП е *** на съдията – 
докладчик по настоящето дело, която се 
явява и насрещна страна в тези 
производства. 
На следващо място, същият подсъдим – Г. 
В. В. е подал тъжба и срещу *** на съдията 
– докладчик, П. Г. П., по повод на която 
тъжба е било образувано НЧХД № 
1671/2022г. по описа на ПлРС, от което 
разглеждане съдията – докладчик също се е 
самоотвел на основание чл.29, ал.1, т.7 от 
НПК.
Безспорно в случая е налице основателно 
съмнение в предубедеността на съдията- 
докладчик по делото. 

Димитър Христофоров Кирилов

30 30.01.2023 09:54 Гражданско дело 
20234430100012/03.01

Зорница Димитрова Димитрова 
Банкова

съдията работи в РС- Плевен, който е страна 
по иск от същия ищец и има напровено 
искане за отвод на всички съдии

Ана Иванова Илиева



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

31 30.01.2023 11:12 Наказателно дело 
20234430200196/24.01

Димитър Христофоров Кирилов Съдебното производство е образувано по 
внесена жалба от Д.Х.К. от с. ****, 
обл.Плевен пострадал по прокурорска 
преписка № 276/2022г. по описа на РП-
Враца,  следствено дело №11/2022г. на ОСО-
Враца, срещу Постановление за 
прекратяване на наказателното 
производство на РП-Враца, ТО-Бяла 
Слатина от 04.01.2023г. за извършено 
престъпление по чл.286, ал.1 от НК. 
С разпореждане №24/19.01.2023г. по ЧНД 
№19/2023г. по описа на РС-Бяла Слатина, 
съдебното производство е прекратено и 
делото е изпратено по подсъдност и за 
разглеждане от РС-гр.Плевен, тъй като 
видно от постановлението за прекратяване, 
както и от жалбата срещу него, деянието е 
извършено в с. Къшин, обл. Плевен.
В процеса на подготовка на съдебното 
заседание съдията-докладчик констатира 
следното:
Съдията-докладчик намира, че са налице 
условия на чл.29, ал.1, т.5 от НПК, тъй като 
същият е страна в настоящото производство, 
а именно – пострадал по делото.
Това обстоятелство и обезпечаването на 
условията за обективно разглеждане и 
решаване на правния спор, с който е сезиран 
съда, предоставя самоотвеждане на съдията-

Чавдар  Иванов Попов



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

32 30.01.2023 14:58 Наказателно дело 
20224430200224/04.02

Димитър Христофоров Кирилов и на основание данните по делото и закона, 
за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано по 
повод внесена тъжба от тъжителя Г.В.В. 
/понастоящем в Затвора-Ловеч/ против 
подсъдимите: В.В.И, А.Г.И., ********* в 
Затвора – С.; Н.Б.; С.Ш. и 6. и 7. 
Неустановени лица, всички **** на ГДИН - 
Затвора гр. Плевен.
Делото е с местна и родова подсъдност на 
Плевенски районен съд.
На съдията-докладчик е служебно известно, 
че с молба вх. №18021/25.07.2022г. по 
входящия регистър на РС-Плевен, 
тъжителят В. е поискал отвод на всички 
съдии при РС-Плевен по следните причини: 
Районен съд Плевен е страна по образувано 
по негова инициатива гр.д. №178/2022г. по 
описа на същия съд и поради това е налице 
своеобразен „конфликт на интереси“. 
Същият недвусмислено е изразил 
подозрение към обективността и 
безпристрастността на съдиите в РС-
Плевен. 
В образуваното пред РС-Плевен 
гр.д.№178/2022г. по описа на същия съд, 
ответника по подадената искова молба се 
явява работодател на съдията-докладчик по 

Дария Иванова Митева 
Маринова



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

33 30.01.2023 16:24 Наказателно дело 
20224430201691/12.09

Красимир Маринов Димитров Частния тъжител Г.В.В. в подадена 
допълнителна молба от дата 25.07.2022г. по 
НЧХД № 1387/2022 г. по описа на РС - 
Плевен е поискал отвод на всички съдии 
при РС-Плевен, като се е мотивирал, че от 
една страна, води конкретно гражданско 
дело срещу РС-Плевен и че в тази връзка, е 
налице своеобразен конфликт на интереси, а 
от друга страна, че подсъдимият И. Цв. К., 
като служител на Затвора-Плевен, се ползва 
с влияние над магистратите от РС-Плевен. 
С частната тъжба подадена от Г. В. по 
настоящото производство се търси 
наказателна отговорност на лицето Вл. С. 
К., който също е служител на Затвора – гр. 
Плевен и който според подадената и 
цитирана по-горе молба, също би следвало 
да се ползва с влияние над магистратите от 
РС – Плевен.

Чавдар  Иванов Попов



Пореден номер Дата на заседание Вид/Номер/Година на дело Докладчик Мотиви за отводи Имена на новия докладчик

34 31.01.2023 16:40 Наказателно дело 
20224430201656/02.09

Теодора Начева Петкова С разпореждане от 29.09.2022 г. в 
качеството на съдия-докладчик, настоящият 
председател на 11 наказателен състав при 
ПлРС е прекратил наказателното 
производство по НЧХД № 1656/22г.  по 
описа на Плевенски районен съд и на 
основание чл. 247б, ал. 2, т. 2 от НПК във 
вр. с чл. 250-252 от НПК, с аргумент, че 
описаното в частната тъжба деяние 
съставлява престъпление от общ характер, 
доколкото покрива материално-правните 
характеристики на деяние по чл. 286, ал.1 от 
НК.
Разпореждането е било обжалвано от 
частния тъжител Я.П., като с Решение № 20 
от 24.01.2023 г. по ВНЧД № 762/22 г. на 
ПлОС, НО, І-ви въззивен състав, 
разпореждането от 29.09.2022 г. е било 
отменено и делото върнато за последващи 
процесуални действия. Въззивната 
инстанция е приела, че въпреки, че е 
подаден от ЧТ П. сигнал до Прокуратурата, 
че подсъдимата като държавен финансов 
инспектор е изготвила доклад по повод 
Постановление на ОП-Плевен от 
11.02.2022г. и е образувана преписка № 
5053/22г. на РП Плевен, то след като 
наблюдаващ прокурор е отказал да образува 
ДП и е прекратил преписката поради липса 

Чавдар  Иванов Попов


